
VU Research Portal

Clinical exercise testing in pediatric rehabilitation

Bolster, E.A.M.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Bolster, E. A. M. (2018). Clinical exercise testing in pediatric rehabilitation. [, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/85e76727-b846-4b7b-aca1-85873fa34fb7


Summary
Samenvatting

8



Chapter 8

156

Clinical exercise testing in pediatric rehabilitation
Children and young adults with a physical disability, such as cerebral palsy (CP), often 
experience problems with walking, including fatigue during or after walking, a reduced 
walking distance, and/or a reduced walking speed. These problems are likely to be 
primarily caused by their motor impairments that can cause a pathological gait. Adequate 
insight into the underlying physical mechanisms behind these walking problems can 
direct rehabilitation treatment. Physical examination and gait analysis are often used 
by rehabilitation practitioners to substantiate their treatment for individuals with these 
walking problems. However, studies have suggested that i) increased energy demands 
of walking and ii) decreased physical fitness values may also cause walking problems 
in children with CP. Nevertheless, assessment of these fitness parameters is not yet part 
of clinical routine. Clinical exercise tests can be used to reliably measure the energy 
demands of walking and physical fitness. Therefore, the work in this thesis focused on 
assessing the usefulness of clinical exercise tests for children and young adults with 
physical disabilities. 

Clinical exercise testing encompasses many different tests. In this thesis we focus on three 
main exercise tests that were performed in a clinical laboratory. The energy demands of 
walking were assessed using a walking test at a self-selected speed. One of the primary 
outcomes of this walking test is the gross energy cost (EC), which is the amount of energy 
used per meter (during walking). The two components of physical fitness that were 
assessed are the aerobic and anaerobic fitness. Aerobic fitness is essential for daily physical 
activities and exercise at low to moderate intensity for longer durations. The primary 
outcome for aerobic fitness is the maximal oxygen uptake (VO2peak), and the secondary 
outcome is the anaerobic threshold, i.e. the point above which energy production is 
supplemented by anaerobic glycolysis. Both of these outcomes were measured during 
a maximal exercise test on a cycle ergometer. Anaerobic fitness is of major importance 
for short-duration high-intensity exercise. A 20-second Wingate test was performed 
to measure the primary outcome of the anaerobic fitness, i.e. the mean anaerobic power 
over 20 seconds.

In chapter 2, we investigated the proportion of individuals with deviated gross EC and 
VO2peak values among the children and young adults with a physical disability seeking 
medical advice for walking problems. First, cut-off values based on references values for 
typically developing peers were defined in order to distinguish between normal, mildly 
deviated and strongly deviated gross EC and VO2peak. A mild or strong deviation of either 
gross EC (> 2SD compared to typically developing peers) or VO2peak (< 25th percentile 
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compared to typically developing peers of the same gender) indicates that an intervention 
to reduce walking problems by lowering the gross EC or increasing the VO2peak is required. 
A mildly increased (between 2SD and 3SD) gross EC was present in 13% and a mildly 
decreased (between 10th and 25th percentile) VO2peak was present in 12% of the individuals 
with physical disabilities. The majority even had a strongly (> 3SD) increased gross EC 
(51%) and a strongly (< 10th percentile) decreased VO2peak (60%). 

Many individuals with physical disabilities who experience problems with walking 
thus had deviated gross EC and VO2peak values. Therefore, chapter 2 also examined 
whether patient characteristics (i.e. diagnosis, gender, age, body height, body mass 
index and walking speed) can be used to predict an increased gross EC or a decreased 
VO2peak. Unfortunately, predicting these outcomes was not possible for individuals with 
CP classified as Gross Motor Function Classification System (GMFCS) levels I and II, 
and individuals with other neurological diagnosis. Therefore, clinical exercise tests 
are recommended in this population to guide treatment. Since all the individuals with 
CP, classified as GMFCS levels III or IV, had deviated gross EC and VO2peak, lower motor 
functioning (i.e. a higher GMFCS level) is predictive of deviated gross EC and VO2peak for 
this population. 

When individuals with physical disabilities have higher energy demands of walking and/
or have a reduced VO2peak compared to their typically developing peers, their physical 
strain of walking is high. Physical strain provides information on the intensity of walking 
and is defined as the oxygen uptake of walking (VO2walk) expressed as a percentage of 
VO2peak. Chapter 3 describes the average physical strain of walking for children and 
adolescents with CP classified as GMFCS levels I, II and III. Individuals with CP had a 
significantly higher physical strain (GMFCS levels I: 55 ± 12%; II: 62 ± 17%; and III: 78 ± 
14%) than their typically developing peers (40 ± 11%) during walking at a self-selected 
speed. According to training guidelines for typically developing individuals, walking at 
a self-selected speed is moderate exercise for individuals classified as GMFCS levels I and 
II, but can even be considered vigorous exercise for children classified as GMFCS level III. 
Furthermore, chapter 3 shows that 43% of these CP individuals even walk at or above 
their anaerobic threshold, compared to 10% in typically developing peers. 

Considering the high physical strain of individuals with CP during walking, it is 
not surprising that complaints of fatigue are frequently reported by this population. 
Therefore, chapter 4 investigated whether fatigue in children/young adults with physical 
disabilities is related to the energy demands of walking and to the physical fitness. Two 
dimensions of fatigue were assessed. First, general fatigue, i.e. the experience of feeling 
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tired, weak or lacking energy, as measured with the subscale ‘subjective fatigue’ of the 
Checklist Individual Strength (CIS8R) questionnaire. Because general fatigue does not 
relate to any of the outcomes of clinical exercise tests, we argue that general fatigue 
probably has other mental and physical causes. Second, walking-induced fatigue was 
measured by asking individuals the rate of perceived exertion after 6 minutes of walking 
at a self-selected speed with the OMNI (OMNIwalk). In the whole sample, a higher net 
EC (i.e. gross EC corrected for resting energy consumption) was weakly related to an 
increased OMNIwalk. However, in individuals aged 12 – 22 years low anaerobic fitness 
and high physical strain values were moderately related to high OMNIwalk scores. 
Therefore, interventions aimed at increasing anaerobic fitness and reducing physical 
strain might reduce walking-induced fatigue in individuals aged 12 – 22 years with 
physical disabilities.  

Energy demands of walking can be used to evaluate treatment in children with CP. In 
typically developing children, the energy demands of walking decrease as they get older 
(even up to adult age) and it is assumed that this is similar for individuals with CP. 
Therefore, the cross-sectional study in chapter 5 assessed the association between the 
energy demands of walking and age for children and young adults with CP, compared 
to their typically developing peers. Three outcomes for the energy demands of walking 
were used: 1) the gross EC, 2) the net EC, and 3) the net nondimensional (NN) EC, which 
is corrected for resting energy consumption, leg length and gravity. Both the net EC and 
NN EC were corrected to control for the effects of growth. The results showed that both 
the typically developing and the individuals with CP walk more efficiently when they are 
older, as indicated by a decline of all three energy cost outcomes with increasing age. The 
gross EC showed the largest decline (-3% per year), whereas the net and NN EC showed 
a similar decline (-1.5% per year). Therefore, correcting for this decline is necessary for 
all three outcomes when evaluating individual changes after treatment. 

Research has identified a need for reliable and valid tests to assess physical fitness 
in children with CP classified as GMFCS levels III and IV. While the above-described 
laboratory tests are indicated for research purposes and clinical decision-making, field 
tests are easier to perform. Therefore, chapter 6 evaluated the test-retest reliability of a 
novel 6-Minute RaceRunner Test (6MRRT) for individuals aged 5 – 19 classified as GMFCS 
levels III and IV. The racerunner is an alternative walking and/or training device for 
individuals with limited walking abilities. This device consists of a 3-wheeled frame, 
handlebars, a saddle, and a trunk support. Individuals can propel themselves forward 
by stepping their feet on the ground while seated. Because the intraclass correlation 
coefficient (ICC) is 0.89 for individuals classified as GMFCS level III and 0.91 for 
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individuals classified as GMFCS level IV, the 6MRRT is a reliable test for measuring the 
distance covered with the racerunner. However, because the smallest detectable difference 
(SDD) is large, children and young adults with CP need to improve more than 37% (GMFCS 
level III) or 52% (GMFCS level IV) in distance before one can rule out the influence of 
measurement error. Therefore, a single 6MRRT measurement is only useful for individual 
evaluation when large (> 188 m) improvements are expected. Another important finding 
is that 25 of the 38 individuals reached a heart rate of 180 beats per minute or higher, 
which means that these individuals reached a (near) maximum effort during the test. 
This indicates that the racerunner could be a promising device to use during a fitness 
training and as a device to measure the VO2peak during a maximal exercise test. 

Chapter 7 presents an extensive discussion of our studies and their clinical implications 
for (pediatric) rehabilitation. The main findings of this thesis indicate that both high 
gross EC and low VO2peak values are common in children and young adults with physical 
disabilities. One or both of these deviated values result in high physical strain values of 
walking. It is important to distinguish between these different causes, because each 
cause requires a different intervention strategy. When the outcomes of both tests are 
used, the recommended treatment for individuals can be better targeted to their walking 
problems. In sum, appropriate use of the outcomes of clinical exercise tests improves the 
diagnostic evaluation of walking problems in children and young adults with physical 
disabilities. However, whether walking problems will be reduced by improvement of the 
physical strain by i) either lowering the energy demands of walking, or ii) improving the 
aerobic fitness or anaerobic threshold, or iii) improving the anaerobic fitness for children 
and young adults with physical disabilities, remains to be determined in future research.   
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Klinische inspanningstesten in de (kinder)revalidatie

Kinderen en jongvolwassenen met een fysieke beperking, zoals cerebrale parese (CP), 
ervaren vaak loopproblemen in het dagelijks leven. Veelgehoorde klachten zijn dat ze een 
verminderde loopafstand hebben, een lagere loopsnelheid en/of dat ze snel moe worden 
tijdens of direct na het lopen. Deze problemen worden waarschijnlijk voornamelijk 
veroorzaakt door hun afwijkende looppatroon, dat gerelateerd is aan hun motorische 
beperkingen. De revalidatiebehandeling voor deze groep kinderen en jongvolwassenen 
kan verbeterd worden wanneer bekend is welke fysieke mechanismen deze loopproblemen 
precies veroorzaken. Op dit moment wordt door (kinder)revalidatieartsen vooral 
gebruikgemaakt van lichamelijke onderzoek en gangbeeldanalyses om te bepalen 
waardoor deze loopproblemen veroorzaakt worden. Verschillende studies laten echter 
zien dat daarnaast zowel een verhoogd energieverbruik tijdens het lopen als een 
verlaagde fitheid loopproblemen kunnen veroorzaken. Deze parameters worden echter 
nog nauwelijks gebruikt door (kinder)revalidatieartsen om een behandelplan op te 
stellen voor kinderen en jongvolwassenen met fysieke beperkingen en loopproblemen. 
Het energieverbruik tijdens het lopen en de fitheid kunnen betrouwbaar worden gemeten 
met behulp van klinische inspanningstesten. Dit proefschrift richtte zich daarom op 
de bruikbaarheid van deze klinische inspanningstesten binnen de (kinder)revalidatie. 

In dit proefschrift gebruikten we de uitkomsten van drie verschillende klinische inspan-
ningstesten. De eerste was een looptest waarbij het energieverbruik tijdens het lopen 
op een zelfgekozen loopsnelheid werd gemeten met behulp van gasanalyseapparatuur. 
Eén van de uitkomstmaten van deze looptest is het bruto energieverbruik, dit is de 
daadwerkelijke hoeveelheid energie die iemand per afgelegde meter verbruikt tijdens 
het lopen. Daarnaast werden 2 componenten van fitheid gemeten, namelijk aerobe en 
anaerobe fitheid. Aerobe fitheid is van belang bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
met een lage intensiteit en/of langdurige activiteiten. De primaire uitkomstmaat van de 
aerobe fitheid is de maximale zuurstofopname (VO2piek) en de secundaire uitkomstmaat 
is de anaerobe drempel, gedefinieerd als het punt waarbij de energieproductie tijdens 
inspanning wordt aangevuld door anaerobe glycolyse. Beide uitkomstmaten werden 
gemeten met behulp van gasanalyseapparatuur tijdens een maximale inspanningstest, 
die werd uitgevoerd op een fietsergometer. Tenslotte werd de 20-seconden Wingate 
test gebruikt om de anaerobe fitheid bij benadering te meten. De anaerobe fitheid kan 
namelijk niet direct gemeten worden op een non-invasieve manier. Anaerobe fitheid 
is van belang bij activiteiten met een hogere intensiteit die van kortere duur zijn. De 
primaire uitkomstmaat van de 20-seconden Wingate test is het gemiddelde anaerobe 
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vermogen dat een deelnemer tijdens een 20 seconden sprint op een fietsergometer kan 
leveren.  

Hoofdstuk 2 beschrijft welk percentage van de kinderen en jongvolwassenen die 
vanwege loopproblemen een (kinder)revalidatiearts bezochten, een verhoogd bruto 
energieverbruik tijdens het lopen en/of een verlaagde VO2piek hebben. Aan de hand van 
referentiewaarden voor normaal ontwikkelende kinderen werd beoordeeld of er sprake 
was van een normaal, mild afwijkend of sterk afwijkend bruto energieverbruik tijdens 
het lopen, of een afwijkende VO2piek. Een mild of sterk afwijkend energieverbruik tijdens 
het lopen is gedefinieerd als een bruto energieverbruik boven de 2 standaarddeviaties 
(SD) in vergelijking met normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten. Een mild of sterk 
verminderde VO2piek is gedefinieerd als een VO2piek onder het 25e percentiel in vergelijking 
met normaal ontwikkelende leeftijdgenoten van hetzelfde geslacht. Een behandeling 
om loopproblemen te verminderen is waarschijnlijk geïndiceerd wanneer het bruto 
energieverbruik tijdens het lopen boven de 2SD of de VO2piek onder het 25e percentiel is 
t.o.v. de referentiewaarden. Een mild verhoogd bruto energieverbruik (tussen de 2 en 3SD) 
was aanwezig bij 13% en een mild verlaagde VO2piek (tussen het 10e en 25e percentiel) bij 
12% van de kinderen en jongvolwassenen met fysieke beperkingen en loopproblemen. 
De meerderheid van deze deelnemers had zelfs een sterk verhoogd (>3SD) bruto 
energieverbruik (51%) of een sterk verlaagde (<10e percentiel) VO2piek (60%). 

Veel individuen die vanwege loopproblemen een (kinder)revalidatiearts bezochten hadden 
dus afwijkende bruto energieverbruik- en VO2piek-waarden. Hoofdstuk 2 beschrijft of 
bepaalde patiëntkarakteristieken (o.a. diagnose, geslacht, leeftijd, lengte, body mass 
index en loopsnelheid) voorspellen wie een verhoogd bruto energieverbruik of verlaagde 
VO2piek heeft. Helaas bleek dit niet mogelijk te zijn voor kinderen en jongvolwassenen 
met CP die geclassificeerd zijn als Gross Motor Function Classification System (GMFCS) 
niveaus I en II, en ook niet voor individuen met andere neurologische aandoeningen, 
zoals spina bifida. Voor deze groep is het dus nodig om zowel het bruto energieverbruik 
tijdens het lopen als de VO2piek te meten om een afwijkende waarde te detecteren. Omdat 
alle individuen met GMFCS-niveaus III en IV een verhoogd bruto energieverbruik en een 
verlaagde VO2piek hadden, is wel op basis van de diagnose van deze groep te voorspellen 
dat hun waarden afwijken.   

De relatieve belasting tijdens het lopen is verhoogd wanneer het energieverbruik tijdens 
het lopen verhoogd is en/of de VO2piek verlaagd is. De relatieve belasting tijdens het 
lopen geeft een indruk over de intensiteit van het lopen voor een individu en wordt 
gedefinieerd als de zuurstofopname tijdens het lopen op een zelfgekozen loopsnelheid 
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als percentage van de VO2piek. Hoofdstuk 3 beschrijft de gemiddelde waarden van de 
relatieve belasting voor kinderen en adolescenten met CP die geclassificeerd waren als 
GMFCS-niveaus I, II en III. De deelnemers met CP in deze studie hadden een significant 
hogere relatieve belasting tijdens het lopen (GMFCS-niveaus I: 55 ± 12%; II: 62 ± 17%; 
III: 78 ± 14%) in vergelijking met normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten (40 ± 11%). 
Volgens trainingsrichtlijnen die ontwikkeld zijn voor normaal ontwikkelende individuen 
is lopen op een zelfgekozen loopsnelheid een matig intensieve inspanning voor kinderen 
en adolescenten met GMFCS-niveaus I en II. Voor individuen geclassificeerd als 
GMFCS-niveau III is lopen zelfs een fors intensieve inspanning, terwijl voor normaal 
ontwikkelende leeftijdsgenoten lopen een licht intensieve inspanning is. Dit hoofdstuk 
laat daarnaast zien dat de zuurstofopname tijdens het lopen bij 43% van de deelnemers 
met CP op of boven hun anaerobe drempel lag, terwijl dit voor normaal ontwikkelende 
leeftijdsgenoten maar 10% van de deelnemers bedroeg.  

Omdat individuen met CP een hoge relatieve belasting tijdens het lopen op een zelf-
gekozen loopsnelheid hebben, is het wellicht niet verwonderlijk dat vermoeidheid 
een veelgehoorde klacht is. De studie die beschreven is in hoofdstuk 4 onderzocht of 
vermoeidheid bij kinderen en jongvolwassenen met fysieke beperkingen gerelateerd 
was aan het energieverbruik tijdens het lopen en/of hun fitheid. Twee dimensies van 
vermoeidheid werden gemeten in deze studie, waaronder generieke vermoeidheid, 
gedefinieerd als moe zijn, slap zijn of het gevoel van geen energie hebben. Deze dimensie 
werd gemeten met de ‘subjectieve vermoeidheidsschaal’ van de Checklist Individual 
Strength (CIS8R) vragenlijst. Generieke vermoeidheid was in deze studie niet gerelateerd 
aan de uitkomsten van zowel de looptest, maximale inspanningstest als de 20-seconden 
Wingate test. Generieke vermoeidheid heeft dus waarschijnlijk andere mentale en fysieke 
oorzaken. De andere dimensie van vermoeidheid die wij hebben gemeten is vermoeidheid 
gerelateerd aan het lopen. Dit werd gemeten door de deelnemers direct na de looptest te 
vragen hoe moe ze van 6 minuten lopen werden, hiervoor werd de OMNI score gebruikt. 
Een hoger netto energieverbruik tijdens het lopen (dit is het bruto energieverbruik 
tijdens het lopen gecorrigeerd voor rust energieverbruik) was voor de hele groep 
deelnemers matig gerelateerd aan hogere OMNI scores. Voor deelnemers tussen de 12 en 
22 jaar waren een lager gemiddeld anaerobe vermogen en een hogere relatieve belasting 
tijdens het lopen gerelateerd aan hogere OMNI scores. Behandelingen die zich richten 
op het verbeteren van de anaerobe fitheid of het verminderen van de relatieve belasting 
tijdens het lopen kunnen daarom mogelijk vermoeidheid gerelateerd aan het lopen  
verminderen. 
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Om het effect van verschillende behandelingen bij kinderen en jongvolwassenen 
te evalueren kan het energieverbruik tijdens het lopen als uitkomstmaat gebruikt 
worden. Bij normaal ontwikkelende kinderen neemt het energieverbruik tijdens het 
lopen af als ze ouder worden (zelfs tot de volwassen leeftijd). Het wordt verondersteld 
dat ook kinderen met CP efficiënter gaan lopen als ze ouder worden. Hoofdstuk 5 
beschrijft de associatie tussen het energieverbruik tijdens het lopen en de leeftijd 
voor kinderen en jongvolwassenen die zich normaal ontwikkelen en leeftijdsgenoten 
met CP. Hierbij werden drie verschillende uitkomstmaten van de looptest gebruikt: 
1) bruto energieverbruik, 2) netto energieverbruik, en 3) het netto niet dimensionale 
(NN) energieverbruik. Het NN energieverbruik tijdens het lopen werd behalve voor rust 
energieverbruik ook gecorrigeerd voor beenlengte en zwaartekracht. Zowel de normaal 
ontwikkelende deelnemers als de deelnemers met CP gingen efficiënter lopen als ze ouder 
worden (tot de volwassen leeftijd), alle drie de uitkomstmaten namen af per levensjaar. 
Het bruto energieverbruik liet de grootste afname zien (-3% per jaar), terwijl het netto 
en NN energieverbruik een overeenkomstige afname lieten zien (-1.5% per jaar). Alle 
drie de uitkomstmaten moeten daarom gecorrigeerd worden voor deze afname als deze 
uitkomstmaten worden gebruikt om individuele effecten van behandelingen te evalueren. 

Verschillende studies concluderen dat er een behoefte is aan betrouwbare en gevalideerde 
testen om fitheid te meten voor kinderen met CP die geclassificeerd zijn als GMFCS-
niveaus III en IV. Hoewel laboratoriumtesten, zoals gebruikt in dit proefschrift, 
geadviseerd worden voor onderzoeksdoeleinden en voor het maken van klinische 
beslissingen, zijn veldtesten vaak makkelijker om uit te voeren. Voor hoofdstuk 6 
werd daarom een nieuwe test ontwikkeld; de 6-Minuten RaceRacerunner Test (6MRRT). 
De studie die beschreven is in dit hoofdstuk onderzocht de betrouwbaarheid van deze 
nieuwe test bij individuen met CP geclassificeerd als GMFCS-niveaus III en IV die tussen 
de 5 – 19 jaar oud zijn. De racerunner is een loopfiets met drie wielen, een stuur, een zadel 
en met rompondersteuning. De racerunner kan gebruikt worden als loophulpmiddel of 
trainingshulpmiddel voor individuen die niet of nauwelijks kunnen lopen. De kinderen 
komen vooruit met de racerunner door zich met hun voeten af te zetten op de grond 
terwijl ze op het zadel zitten. Dit hoofdstuk laat zien dat de 6MRRT een betrouwbare test 
is om de loopafstand met de racerunner te bepalen voor kinderen en jongvolwassenen 
geclassificeerd als GMFCS-niveau III [intraclass correlation coefficient (ICC): 0.89] 
en GMFCS-niveau IV (ICC: 0.91). Helaas kan de 6MRRT alleen gebruikt worden om 
individuele veranderingen te meten als er grote verbeteringen (>188 meter) verwacht 
worden. Dit wordt veroorzaakt door de relatief grote smallest detectable difference 
(SDD) waardes van de 6MRRT. Deze waardes laten namelijk zien dat een individu meer 
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dan 37% (GMFCS-niveau III) of zelfs 52% (GMFCS-niveau IV) moet verbeteren op de 
6MRRT voordat een meetfout kan worden uitgesloten. Een andere belangrijke uitkomst 
van hoofdstuk 6 is dat 25 van de 38 deelnemers een hartfrequentie van 180 slagen per 
minuut of hoger behaalden tijdens de 6MRRT. Dit betekent dat deze deelnemers een (bijna) 
maximale inspanning lieten zien tijdens de 6MRRT en daarom zou de racerunner een 
heel geschikt hulpmiddel voor deze doelgroep kunnen zijn om tijdens fitheidstrainingen 
te gebruiken. Daarnaast zou de racerunner geschikt kunnen zijn als hulpmiddel tijdens 
een maximale inspanningstest om de VO2piek te meten. 

Hoofdstuk 7 bediscussieert de gevonden resultaten en beschrijft de klinische relevantie 
van deze resultaten voor de (kinder)revalidatie. Een van de belangrijkste uitkomsten is dat 
zowel een verhoogd bruto energieverbruik tijdens het lopen en een verlaagde VO2piek vaak 
voorkomen bij kinderen en jongvolwassenen met fysieke beperkingen die loopproblemen 
ervaren in het dagelijkse leven. Zowel een verhoogd energieverbruik als een verlaagde 
VO2piek resulteren in een verhoogde relatieve belasting tijdens het lopen. Het is belangrijk 
om deze beide uitkomstmaten te meten zodat geïdentificeerd kan worden waardoor 
de hoge relatieve belasting tijdens het lopen wordt veroorzaakt. Bij een verhoogd 
energieverbruik tijdens het lopen is namelijk een andere behandeling geïndiceerd dan 
bij een verlaagde VO2piek. Als deze uitkomsten, aanvullend aan lichamelijk onderzoek 
en gangbeeldanalyses, gebruikt zouden worden door (kinder)revalidatieartsen om een 
behandelplan op te stellen, kunnen behandelingen waarschijnlijk beter aansluiten bij de 
oorzaken van de loopproblemen. Of loopproblemen daadwerkelijk verminderen als 1) de 
relatieve belasting tijdens het lopen lager wordt, of 2) het gemiddelde anaerobe vermogen 
verbetert, of 3) de anaerobe drempel verbetert, zal uit vervolgonderzoek moeten blijken. 
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